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 چکيده 
مؼألٍ ثضَكبسي اًفبل ي وًرًاوبن، اص رملٍ مؼبيل ثغشوذ ارتمبٓي اػت  هتٍ امتشيصٌ    
مًسد تًرٍ صيبدي قشاس گشفتٍ اػ  ي ثتٍ َمتبن وؼتج  گؼتتشؽ استكتبة رتش  تًػتي        

َبيي رُ   حل بفته ساٌهًدهبن ي وًرًاوبن، ثش هًؿؾ پظيَىذگبن ي متخلليه امش، دسي
پيـگيشي اص ثضَكبسي آوُب ويتض افتضيدٌ ؿتذٌ اػت ا ؿتىبا  ًٓامتل مًرتذ او تشا  ي         
ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن ي اتخبر تذاثيش كت ي  پيـتگيشاوٍ ٓمتًمي ي الًكتي دس     

َتبي دس مٔتشم اٌتش     پزيش آن ي افشاد ي گتشيٌ  َبي آػيت ػٌ  هل ربمٍٔ، آوب ي گشيٌ
ايم ايته گتشيٌ ػتىي تتأحيش مؼتت يم ي ايتش قبثتل اوكتبسي داسدا         ثضَكبسي دس هبَؾ رش

َتبي مختلتر سؿتذ هًدهتبن ي وًرًاوتبن       ثٍ مٔىبي مذاالٍ دس ديسٌ 1پيـگيشي صيدسع
ثضَكبس يب دس مٔشم ثضَكبسي ثٍ مىًِس پيـگيشي اص مضمه ي تكشاسي ؿتذن ثضَكتبسي دس   

ٍ گتشيٌ اتبف هًدهتبن ي    ؿًد هٍ وبُش ثت  َبيي مي آيىذٌ )ديسان ثضسگؼبلي(، ؿبمل اقذا 
پزيشي آوبن )مبوىتذ اتبوًادٌ، مذسػتٍ ي گتشيٌ      وًرًاوبن هم ػه ي ػبل ي مكأوُبي ربمٍٔ

ثبؿذ ي َذ  آن اص ثيه ثشدن يتب ثُجتًد ًٓامتل اٌتشي هتٍ هًدهتبن دس        َمؼبالن ( مي
مٔشم آن َؼتىذ ي ايزبد ًٓامتل حمتبيتي هتٍ م بيمت  افتشاد سا دس م بثتل پتزيشؽ ي        

ثبؿتذ ي هـتًسَبي مختلتر     هىىذ، مي بي مزشمبوٍ دس آيىذٌ ت ًي  ميهشدن سفتبسَ پيـٍ
اوذ هٍ ثؼيبسي اص آوُتب دس   ثيىي ي ارشا ومًدٌ َبيي سا پيؾ ثشاي ويل ثٍ چىيه َذفي ثشوبمٍ

 اوذا هبَؾ ي پيـگيشي اص ثضَكبسي ايه گشيٌ اص افشاد و ؾ مُمي داؿتٍ
ذسػتٍ، اتبوًادٌ، هًدهتبن ي    َب> پيـگيشي، ًٓامل اٌش، ًٓامل حمتبيتي، م  هليذ ياطٌ
 وًرًاوبن ي ااا

                                                           

 شىاسی داوشکدٌ حقًق ي علًم سیاسی داوشگاٌ تُرانداوشجًی مقطع دکترای رشتٍ حقًق جسا ي جرم -1

کىد، بٍ ايه وًع پیشگیری، پیشگیری مبتىی  می  ل مداخلٍتًجٍ بٍ ايىکٍ پیشگیری زيدرس در فرايىد رشد اطفا باـ 2

 گًيىد. بر رشد ي تًسعٍ ي يا پیشگیری از بسَکاری مسمه در قالب تًسعٍ ي رشد قًای فکری طفل ویس می
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 مقدمه و طزح مسأله:
، رَته م   تبن ي   ;1افضايؾ استكبة رش  تًػي  هًدهبن ي وًرًاوبن اص ايااش قتشن  

ح ًقذاوبن سا ثٍ اًد مًٌٔ  هشدٌ اػ  ي آوُب دس كذد ؿىباته ٓلل ثضَكبسي ايه قـش 

گيشي دي تته اص اػتبتيذ ح تً     اص ربمٍٔ ثٍ مىًِس پيـگيشي اص آن َؼتىذا دس مًسد پيـ

اگتش قجتًل هىتيم هتٍ ثتشاي تتأميه       »وًيؼتىذ>   رضاي فشاوؼٍ، ييذال ي مبويًل، چىيه مي

ػالمتي افشاد، پيـگيشي مشم اص مٔبلزٍ ثُتش اػ ، ثبيذ قجًل هىتيم هتٍ اص وِتش حفتَ     

«ا ملتتبل  ارتمتتبٓي، پيـتتگيشي اص رتتش  ويتتض ثُتتتش اص مزتتبصاو مزتتش  اًاَتتذ ثتتًد    

َبي رؼمي، پيـگيشي ثتٍ دسمتبن تتشري      َمبوگًوٍ هٍ دس ثيمبسي (7:، 1576)كالحي

َبي سيحي ي سياوي ي ؿخليتي ويض ثُتتش اػت ، قجتل اص ايىكتٍ ؿتخق       داسد، دس ثيمبسي

دچبس ااتاللي گشدد، دس فكش پيـگيشي ثشآمذا دس مًسد ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن ثبيتذ  

دَذ ي ػٔي ومًد هٍ آوُتب سا اص   ميديذ هٍ چٍ ًٓاملي آوُب سا ثٍ ًش  استكبة رش  ػً  

 ايه ًٓامل ديس وگُذاؿ ا

هًدهبن ي وًرًاوتبن ثضَكتبس اص مـتكالو مختلفتي ثتب مبَيت  اقتلتبدي، فشَىگتي،         

ثشوذ، ثىبثشايه تالؽ مىؼزم ي ػبصمبوذَي ؿذٌ دس رُت  سفتْ    ابوًادگي ي ايشٌ سوذ مي

ا ٓىبكتش اكتلي ايته    ثبؿتذ  ايه مـكالو ثٍ مٔىبي اتخبر يك ػيبػ  پيـگيشاوٍ مؤحش مي

ػيبػ  ٓجبستىذ> اص ؿىبػبيي ي هبَؾ ًٓامل اٌش ي افضايؾ ًٓامل حمبيتيا اقتذا  سيان  

ؿىباتي ت ارتمتبٓي صيدسع )پيـتگيشي صيدسع( هتٍ ؿتبمل گتشيٌ اتبف هًدهتبن ي         

ؿًد، دس ياقْ ثبيذ ثٍ پيـگيشي اص سفتبسَبي مزشمبوٍ پبيتذاس )متضمه( مىزتش     وًرًاوبن مي

َب ثبيذ رلتًي ًٓامتل اٌتشي سا هتٍ      َب ي مذاالٍ گًوٍ اقذا  تش، ايه قؿًدا ثٍ ٓجبسو دقي

هًدهبن ي وًرًاوبن دس مٔشم آن َؼتىذ ت ًٓامل اٌش احتمبلي ت ثگيشد، ئىتي ًٓامتل     

اٌشي هٍ مبَيتبً ممكه اػ ، احتمبل ايىكٍ هًدهبن دس مٔشم اٌتش دس آيىتذٌ، سفتتبس    

چىتيه ايته اقتذامبو ثبيتذ دس رُت       مزشمبوٍ مضمه سا اتخبر هىىذ، افتضايؾ دَىتذ ي َم  

ت ًي  ي تخجي  ًٓامل حمبيتي ت هٍ ثٍ هبَؾ احتمبل پزيشؽ ي اتختبر سفتتبس مزشمبوتٍ     

 (496، 15:1يً،  ومبيذ، َذاي  ؿًوذا )هبسي مضمه تًػي هًدهبن همك مي

َتبي   دَتذ هتٍ ابلتت هًدهتبن ثضَكتبس دس م تيي       ؿىباتي وـبن متي  مٌبلٔبو رش 

يبثىذ ي ٓاليٌ ثش م شيمي  اص آمتًصؽ ي فشاگيتشي    دگي سؿذ ميوبمؼبٓذ ارتمبٓي ي ابوًا
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َبي ثضَكبسي ويتض متتأحش    َبيي، اص اشدٌ فشَىگ پزيشي دس چىيه م يي َبي ربمٍٔ ؿيًٌ

َتتبي رذيتتذ  آمًصوتتذا اص ايىتتشي ديتتذگبٌ ثتتًدٌ، قًآتتذ ي اكتتًل صوتتذگي ثضَكبساوتتٍ سا متتي

شي آن دػتتٍ اص اًفتبلي اػت     پزي ؿىباتي، اًاَبن مذاالٍ دس فشايىذ سؿذ ي ربمٍٔ رش 

 اوذا َبي وبمىبػت ابوًادگي ي م لي قشاس گشفتٍ هٍ دس م يي

مذاالٍ صيدسع، پيؾ اص آوكٍ هًدك اتًد سا يتك ثضَكتبس ثـىبػتذ ي رلتًگيشي اص      

صا ي اوتِتبس ثتشاي    َبي رش  سيـٍ گشفته ٓبداو مزشمبوٍ، اص سَب ػباته هًدك دس م يي

د ثٍ ػيؼتم دادسػي هيفشي متؤحشتش اػت  )پتبك    سػيذن يي ثٍ مؼئًلي  هيفشي ي يسي

 (;16، 15:7وُبد، 

دس ايه م بلٍ ثب ٓىًان پيـگيشي صيدسع )سؿذ مذاس( اثتذا ثٍ ًًس مختلش ثتٍ مفُتً    

ؿتًد ي اص   مي ثىذي پشدااتٍ پيـگيشي ي اوًاّ آن ي ربيگبٌ پيـگيشي صيدسع دس ايه ًج ٍ

يتب اص ثتيه ثتشدن مٔوتل يتب      آوزبيي هٍ َذ  پيـگيشي سؿذ مذاس، تـتخيق ي هتبَؾ   

پزيش ؿتذن فتشد    وبثؼبمبوي ي ثٍ ًًس هلي ًٓامل اٌشي اػ  هٍ اص مكأوُبي اكلي ربمٍٔ

َبي َمؼبالن، م يي م لي( يب الًكيبو ؿخلي افتشاد متًسد    )ابوًادٌ، مذسػٍ، گشيٌ

ؿًد ي َمچىيه ثٍ يرًد آيسدن ًٓامل حمبيتي اػ  هٍ م بيمت  افتشاد سا    وِش وبؿي مي

 «1هىذا پزيشؽ ي استكبة سفتبسَبي مزشمبوٍ ت ًي  ميدس م بثل 

َتبيي   ايه ًٓامل َم مًسد ثشسػي قشاس اًاَذ گشف  ي دس پبيبن َم ثٍ ثشاي اص ثشوبمٍ

ؿتًدا   هٍ دس ثٔوي اص هـًسَب دس رُ  پيـگيشي صيدسع كًسو گشفتٍ اػ ، اؿبسٌ مي

 ؿًد> ايه مجبحج دس قبلت دي پشػؾ صيش مٌشح مي

 ل اٌش ي ًٓامل حمبيتي ي هًدهبن دس مٔشم اٌش چيؼ ؟ت مىًِس اص ًٓام1

َبي دس وِش گشفتٍ ؿذٌ دس رُ  پيـگيشي صيدسع، ثب مًف يت  َمتشاٌ    ت آيب ثشوبم4ٍ

 ثًدٌ اػ  يب ايش؟

َتب ي   اي اػتًاس اػت  ي اص هتتبة   سيؽ ت  يق دس ايه م بلٍ ثش پبيٍ مٌبلٔبو هتبثخبوٍ

 بدٌ ؿذٌ اػ اَبيي دس ايه الًف اػتف وبمٍ م بالو ي پبيبن

 

                                                           

1-https//www.fpm.ir/archive/no_161/links/articles/02.htm 
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 مفهوم پيشگيزي و انواع آن:

ؿىبػتي هتبسثشدي اػت  هتٍ مًهتًّ آن،       اي اص رش  رش  ؿىبػي پيـگيشي، ؿباٍ  

تٔييه مؤحشتشيه يػبيل ثشاي تأميه پيـگيشي اص رىبي  دس م يبع هل ربمٔتٍ يتب يتك    

 رمٔي  م ذيدتش ابسد اص اسٓبة ٓمًمي ثٍ يػيلٍ تُذيذ هيفشي اػ ا

سا اص وِش لغًي، رلًگيشي هشدن، دفْ، كيبو ، متبوْ ؿتذن، رلتً     « پيـگيشي»ياطٌ 

ثؼتتته، رلتتًي يقتتًّ چيتتضي سا گتتشفته ي ويتتض اقتتذامبو احتيتتبًي ثتتشاي رلتتًگيشي اص  

 (55;، 1591اوذا )مٔيه،  ساذادَبي ثذي وباًاػتٍ مٔىب هشدٌ

ثيش ؿذٌ، ثٍ هبسگيشي اقذامبو ي تتذا  دس اكٌالح، آوچٍ دس اثتذا اص ايه ياطٌ ثشداؿ  مي

هيفشي ثٍ مىًِس ممبؤ  اص استكبة مزذد رش  تًػي مزشمبن يب ػبيش افشاد ربمٍٔ ثتًدٌ  

سيد ي ًيتر   اػ ا امشيصٌ پيـگيشي اص ثضَكبسي، گبَي دس يك مفًُ  مًػْ ثٍ هتبس متي  

هيفشي سا دس رُ  اىخي هشدن ًٓامل استكبة رتش  دس   يػئي اص اقذامبو هيفشي ي ايش

گيشد، صيشا َتذ    ًُ  مًػْ، اقذمبو هيفشي سا ويض دس ثش ميگيشدا پيـگيشي دس مف ثش مي

مزبصاو َم پيـگيشي ابف دس رُ  رلًگيشي اص تكشاس رش  تًػي ؿتخق مشتكتت ي   

َم پيـگيشي ٓب  ؿبمل ثبصداسوذگي اص ًشيتق تُذيتذ ي اسٓتبة هؼتبوي هتٍ دس مٔتشم       

ضَكتبسي سا  ثبؿذا دس ايه مفًُ  َتش آوچتٍ ٓليتٍ رتش  ثتًدٌ ي ث      استكبة رش  َؼتىذ، مي

 هبَؾ دَذ، پيـگيشي اػ ا 

دس م بثل مفًُ  مويق پيـگيشي اػ  هٍ ثشاال  مفًُ  ايليٍ آن، ف ي تذاثيش ايتش  

 (11، 15:7گيشدا )ميش اليلي،  هيفشي سا دس ثش مي

ؿىبػي، پيـتگيشي ٓجبستؼت  اص ثتٍ رلتًي تجُكتبسي سفتته ثتب اػتتفبدٌ اص          دس رش 

مبؤتت  اص يقتتًّ ثضَكتتبسيا متتتذايلتشيه َتتبي گًوتتبگًن مذاالتتٍ ثتتٍ مىِتتًس م تكىيتتك

ثىذي اسائتٍ ؿتذٌ ثتشاي اوتًاّ تتذاثيش پيـتگيشي ٓجبستؼت  اص پيـتگيشي ايليتٍ،           ت ؼيم

پيـگيشي حبوًيٍ ي پيـگيشي مشتجٍ ػً ا پيـگيشي اثتذايي يب ايليٍ مزمًّ يػبيلي اػ  

 صاي اًشا  ثتٍ ًتًس هلتي آتم اص ًجئتي ي ارتمتبٓي       هٍ مًٌٔ  ثٍ تغييش ؿشايي رش 

َتب يتب    ثبؿىذ ي پيـگيشي حبوًي، مشثًى ثٍ مذاالتٍ ثتشاي پيـتگيشي اص ل تبٍ گتشيٌ      مي

َبيي اػ  هتٍ دس مٔتشم اٌتش ثضَكتبسي َؼتتىذ ي پيـتگيشي مشتجتٍ ػتً ،          رمٔي 
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مًٌٔ  ثٍ پيـگيشي اص تكتشاس رتش  دس اتالل اقتذامبو فتشدي ثتشاي ػتبصگبسي مزتذد         

 (157، 1591، ومًدن ثضَكبسان پيـيه اػ ا )گؼه  ارتمبٓي يب اىخي

َبي ارتمتبٓي ي   ثىبثشايه پيـگيشي ايليٍ وبُش ثٍ ساَكبسَبيي اػ  هٍ اص ًشيق صميىٍ

َتبي   هىذ هٍ ثٍ ييظٌ ثتش مًقٔيت    َبي ػيبػ  ٓمًمي تالؽ مي اقتلبدي ي ديگش صميىٍ

َتبيي اص صميىتٍ َتبي مشثتًى ثتٍ       اي استكبة رش  تأحيش ثگزاسوذا ومًوٍ صا ي ٓلل سيـٍ رش 

لتٍ قجتل اص استكتبة رتش  ؿتبمل اتبوًادٌ، آمتًصؽ ي پتشيسؽ، اؿتتغبل،          دابل  دس مشح

َتبي   َب يب گتشيٌ  ؿًدا پيـگيشي حبوًي، ثٍ ًًس ابف رمٔي  َب مي تفشي بو ي ػشگشمي

َتب   دَذ ي تذاثيشي اتبف دس متًسد ايته گتشيٌ     دس مٔشم ثضَكبسي سا مًسد تًرٍ قشاس مي

ػشپشػت  يتب    ثبوي، هًدهبن ثتي اوذيـذ، وِيش تذاثيش حمبيتي دس الًف هًدهبن ايب مي

ػشپشػ ا دس حبلي هٍ تًرٍ اكلي پيـگيشي ايليٍ مًٌٔ  ثٍ ٓمً  مشد  ثٍ ًًس هلي  ثذ

اػ ، پيـگيشي حبوًي هؼبوي سا هٍ ثيـتش دس مٔشم استكبة رش  َؼتتىذ ي پيـتگيشي   

دَتذا وتًّ ايل ي دي  دس    اوذ، َذ  قشاس مي وًّ ػً ، افشادي سا هٍ قجالً مشتكت رش  ؿذٌ

گيشد هٍ مشثًى ثٍ اكالح مزش  ي ػتبصگبسي مزتذد اي    ؿىبػي ثبليىي قشاس مي خؾ رش ث

ثبؿتذ، امتب ًج تٍ ثىتذي      ثبؿذا ت ؼيم ثىذي رهش ؿذٌ، ؿبئتشيه مذل اسائٍ ؿذٌ متي  مي

ؿىبػي امشيصيه اص ايااش قتشن ثيؼتتم ثتٍ هتبس ثتشدٌ       رذيذ پيـگيشي اص رش  هٍ دس رش 

  يشي يهٔي اػ ا دس ايه دي وًّ، مفًُ  موتيق ؿذٌ، ؿبمل پيـگيشي ارتمبٓي ي پيـگ

گيتشد ي دس ايته مفُتً ،     پيـگيشي مذوِش اػ  ي ف ي تذاثيش ايش هيفتشي سا دس ثتش متي   

ًشيتق   4ؿًد هتٍ ثتشاي مُتبس ثضَكتبسي اص      پيـگيشي ثٍ مزمًٍٓ ساَكبسَبيي اًال  مي

ا )پيـگيشي ص ( اص ًشيق حز  يب م ذيد هشدن ًٓامل رش 1گيشوذ>  مًسد اػتفبدٌ قشاس مي

 ارتمبٓي(

( اص ًشيق آمبل متذيشي  وؼتج  ثتٍ ًٓامتل م يٌتي ي فيضيكتي رُت  هتبَؾ         4

 َبي استكبة رش  )پيـگيشي يهٔي(   فشك 

پيـگيشي ارتمبٓي، ؿبمل اقذامبتي اػ  هٍ دس كذد تأحيش گزاسي ثش ًٓامل مؤحش ثتش  

َتبي مزشمبوتٍ    َتبي ارتمتبٓي ي اوگيتضٌ    ثبؿذ ي ٓمذتبً ثش تغييتش م تيي    استكبة رش  مي

ؿًوذا َذ  پيـگيشي مزهًس ايه اػ  هٍ ثٍ ًًس مؼتت يم اص مزتش  ؿتذن     متمشهض مي

افشاد ئىي تجذيل ثضَكتبسان ثبلفٔتل رلتًگيشي ومبيتذ ي مزشمتبن ثبلفٔتل ي ثتبل ًٌ سا اص        
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َبي ارتمبٓي پيـگيشي اص رش  دس ًير يػتئي اص   اٌبَبي آتي مىلش  هىذا ػيبػ 

َبي ابوًادٌ، آمًصؽ ي پشيسؽ،  س تكًيه رش  مبوىذ ػيبػ َبي ارتمبٓي مؤحش د ػيبػ 

 گيشدا اؿتغبل، ثُذاؿ ، مؼكه ي ًشاحي وًاحي ؿُشي ي سيػتبيي ي مبوىذ ايىُب قشاس مي

َبيي هٍ دس آن پيـگيشي ارتمبٓي ثتٍ ارتشا دس آمتذٌ، ثضَكتبسي      يكي اص ايليه صميىٍ

يشي يهٔي دس كذد اػ  تتب  ( پيـگ::4، ;158ويب،  هًدهبن ي وًرًاوبن ثًدٌ اػ ا )هي

َبي ثضَكبساوٍ، استكبة رش  سا دؿًاس يب وتبممكه ومتًدٌ ي يتب     َب ي فشك  ثب تغييش مًقٔي 

دس مًاسدي اص ت شيك ي ايزبد اوگيضٌ مزشمبوٍ، رلًگيشي ومبيذ، ثىبثشايه ؿتبمل اقتذامبتي   

 اػ  هٍ دس رُ  تؼلي ثش م يي ي ؿشايي پيشامًن رش  ي مُبس آن ثتٍ مىِتًس هتبَؾ   

 ؿًدا فشك  اوزب  رش  ارشا مي

ؿتًدا   پيـگيشي ارتمبٓي ثٍ دي وًّ ربمٍٔ مذاس ي سؿذ متذاس )صيدسع( ت ؼتيم متي   

پيـگيشي ارتمبٓي ربمٍٔ مذاس دس تالؽ اػ  تب ثب اتخبر تذاثيش ي اقذامبو مىبػت ثتشاي  

ٍ   اص ثيه ثشدن يب هبَؾ ًٓامل رش   صا ثش م يي ارتمبٓي ي ٓمًمي احش گزاسدا ثتشاي ومًوت

تًاوتذ دس هتبَؾ يتب حتز  ًٓامتل       ايزبد مكأوُبي تفشي ي ي يب احذاث فوبي ػتجض متي  

صا و ؾ  مُمي ايفب هىذ ي امب پيـگيشي سؿذ مذاس ثٍ دوجبل آن اػت  تتب ثتب     م يٌي رش 

ؿىبػبيي ًٓامل اٌش، ت ًي  ًٓامتل حمتبيتي ي مذاالتٍ صيدسع، اص پبيتذاسي افتشاد دس      

هًؿذ تب ثب ثٍ هبسگيشي اقتذامبو مىبػتت سيان    مي ثضَكبسي رلًگيشي هىذا ثٍ ثيبن ديگش

ؿىباتي ت ارتمبٓي صيد َىگب  اص تذاي  ي اػت شاس سفتبسَبي مزشمبوتٍ دس افتشاد ممبؤت      

َتبي احتمتبلي مٔمتًل رلتًي      هىذا ايه اقذامبو ثبيذ پيؾ اص ثشيص ي دس آػتبوٍ ااتتال  

       ً ( :15، 15:4س، ًٓامل اٌتشي سا هتٍ هًدهتبن دس مٔتشم آن َؼتتىذ، ثگيتشدا )ويتبصپ

َبي پيـتگيشي ارتمتبٓي دس متًسد ثضَكتبسي اًفتبل ي وًرًاوتبن        ثىبثشايه يكي اص صميىٍ

پيـگيشي سؿذ مذاس اػ  هٍ َذ  اص آن مذاالٍ دس ػىيه مختلر سؿذ يتك ًفتل ثتٍ    

 ثبؿذا مىًِس پيـگيشي اص استكبة رش  دس آيىذٌ، مي
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    عوامل خطز و عوامل حمايتي:

َتبي او تشا  ي ايهتبّ اٌتش ثتشاي       تًان ثٍ صميىٍ كبسي ميَبي ثضَ ثب ؿىبا  صميىٍ

صميىتٍ   هًدهبن ي وًرًاوبن پي ثشدا چشا هٍ يرًد ؿشايي او شا  ي ؿشايي اٌشوبك پيؾ

ثضَكبسي َؼتىذ ي َشگًوٍ مجبسصٌ ي يب اقذا  پيـگيشاوٍ دس الًف استكتبة رتش  تًػتي    

بوتٍ ي ؿتشايي اٌشوتبهي    َبي مًرذ سفتبسَبي مى شف هًدهبن ي وًرًاوبن، ثٍ حز  صميىٍ

يبثىتذا ًٓامتل    َب ي ؿشايي صوذگي هتشدٌ ي پتشيسؽ متي    ثؼتگي داسد هٍ آوُب دس آن صميىٍ

اٌشي هٍ ممكه اػ ، احتمبل مضمه ؿذن استكبة سفتبسَبي مزشمبوٍ سا دس هًدهبن دس 

مٔشم اٌش افضايؾ دَذ، اص مكأوُبي اكلي ربمٍٔ پتزيش ؿتذن فتشد يتب اص الًكتيبو      

 ؿًدا ؿخلي اي وبؿي مي

م يي ابوًادگي، م يٌي اػ  هٍ ًفتل دس آن متًلتذ ؿتذٌ، وـتً ي ومتب ومتًدٌ ي       

هىذ، آمبل، سفتبس ي ٓبداتؾ ثذين ؿك ت   تأحيش ايه م يي ثتًدٌ ي دس   ػپغ سؿذ مي

َبيي اػ  هٍ اي دس م بثل ايه ارتمبّ هًچتك ي   الٔمل ح ي   سفتبسَب، ت ليذَب يب ٓكغ

دَذا يهٔي  ي حجبو ايه م يي پيًػتٍ دس  ، وـبن ميهىذ اؿخبكي هٍ ثب آوُب صوذگي مي

تـكيل ؿخلي ، ااال  ي ًٓاًر اي اَمي  اػبػي داؿتتٍ ي ثتٍ ٓجتبسو ديگتش هتبوًن      

اي ًشص تفكش ي سيؽ ارتمتبٓي آيىتذٌ ًفتل سا     ابوًادگي اػ  هٍ تب حذيد قبثل مالحٍِ

شاو ثتب  ( ايه مكبن ممكته اػت  داساي اٌت   :15، ;157هىذا )افًسي اشيي،  تٔييه مي

مبَي  متٔذدي ثبؿذا وفب ، وبػبصگبسي ي مـبرشٌ دايمي پتذس ي متبدس ي اًشافيتبن، آحتبس     

گزاسدا ًفل ثٍ ٓل  ٓذ  آسامؾ سياوي ثتٍ ت لتيل ي هتبس     ؿًمي دس سيان ًفل ثبقي مي

َتب ثتٍ    ٓالقٍ ؿذٌ، دائمبً موٌشة ي پشيـبن اػ  ي حجبو وذاسدا آحبس ايه وتبساحتي  اًد ثي

تفبيتي ي اوتضيا   ؿگشي، ػشهـي اص قًاويه ي م شساو ارتمبٓي ي يب ثيكًسو ٓليبن، پشاب

گشددا اص ديگش ًٓامتل اٌتش دس    وـيىي ُبَش ي مىزش ثٍ استكبة رشايم مختلر مي ي گًؿٍ

 م يي ابوًادگي ٓجبستىذ اص>

ػٌ  هٔير ػًاد ي داوؾ يالذيه، تجُكبسي ي او شا  چىذ تته اص آوتبي اتبوًادٌ،    

فشصوذان، مـكالو مبلي ي ٓتذ  هفبيت  دسآمتذ يالتذيه، آتيتبد ي       ٓذ  مشاقج  يالذيه اص

ملش  مًاد مختلر )الكل، داسيَبي سيان گشدان( تًػي آوبي ابوًادٌ، همجتًد م جت    

ي اص َم گؼيختگي ابوًادٌ، ًشد ي ت  يتش هتًدك اص ًتش  پتذس ي متبدس ي اًشافيتبن اي،       
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شصوذان، تك يالذيىي ثتًدن،  فوبي وبمٌلًة ابوًادگي دس احش تجٔين، اـًو  ي هخشو ف

 َبي سيان ؿىباتي ي ايشٌا َب ي و ق هٔر

ثٔذ اص م يي ابوًادٌ هٍ م يٌي حتمي ي ايش اوتخبثي ثشاي هًدك ي وًرًان اػت ،  

ثبؿذا َتي    م يي مذسػٍ ي هالع دس پيـگيشي اص ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن مؤحش مي

اوذ، ديسان حؼبع ي پشاَمي  مذسػٍ  يك اص م   يه دس قلمشي او شا  وًرًاوبن وتًاوؼتٍ

سا هٍ دس حيبو ي ػشوًؿ  وًرتًان، ثضسگتتشيه و تؾ سا داسد، وبديتذٌ ثگيشوتذا مذسػتٍ       

َبي ابوًادگي وًرًان سا ثشًتش  ػتبصد ي    تًاوذ ثؼيبسي اص گشفتبسي م يٌي اػ  هٍ مي

ثٍ َميه رُ ، َمكبسي ابوٍ ي مذسػٍ الص  اػ  ا اَمي  مذسػٍ دس تكًيه ؿخلتي   

د، امشي اوكبسوبپزيش اػ  ي َشگًوٍ هًؿـي هٍ دس ساٌ ثُؼبصي م يي مذاسع ثٍ ٓمتل  فش

َبي مفيذ ارتمبّ آيىذٌ مؤحش اًاَذ افتبدا مذسػٍ ثتٍ   آيذ، مؼت يمبً دس پشيسؽ ؿخلي 

آمًصد هٍ چشا ثٍ اتبًش َتذ  ي وِتم     آمًص مي ٓىًان يك ياحذ هىتشل ارتمبٓي ثٍ داوؾ

سا سٓبي  هىذا مذسػٍ اكتل پتبداؽ ي هيفتش سا تٔلتيم     ربمٍٔ آمًصؿي الص  اػ  م شساو 

تًاوتذ   گيشد هٍ ثب هبس ي هًؿؾ ي سفتتبس مىبػتت اػت  هتٍ متي      دَذ ي هًدك يبد مي مي

ثيىتذا دس رتبيي هتٍ مذسػتٍ ي      پبداؽ ؿبيؼتٍ ثگيشد ي دس ايتش ايته كتًسو هيفتش متي     

      ً سي مبوىتذ  آمًصگبسان يُبيفي سا هٍ ثش ُٓذٌ داسوذ، ثتٍ و تً احؼته اوزتب  وذَىتذ ي امت

متًسد، ت  يتش دس    ٓذالتي مشثيبن دس امًس ت ليلي ي دادن ومتشٌ، تتًثيب ثتي    تجٔين ي ثي

رتبي مذسػتٍ، ثتذين تًرتٍ ثتٍ امكبوتبو متبلي         آمتًصان، تًقٔتبو ثتي    حوًس ػبيش داوؾ

آمتتًصان ي قتتذسو رؼتتمي ي ميتتضان َتتًؽ، اتتًدداسي مشثيتتبن دس ياسد هتتشدن    داوتتؾ

 ليلي يرًد داؿتٍ ثبؿتذ، ايته مؼتبيل ػتجت     آمًصان دس امًس مذسػٍ دس م يي ت داوؾ

گشدد ي َمچىيه ٓذ  مشاقجت    دلؼشدي ي اوضربس هًدهبن ي وًرًاوبن اص ادامٍ ت ليل مي

دس مٔبؿشو ي سفتبس هًدهبن ي وًرًاوتبن دس م تيي مذسػتٍ، دس فبكتلٍ ثتيه ساٌ ابوتٍ ي       

ؿتشو ي  ( مٔب5;، 1596مذسػٍ دس او شافبو ي ثشيص حبل  اٌشوبك مؤحش اػت ا )داوتؾ،   

وـيه اص وِش ارتمبٓي، ياثؼتگي ثتٍ يتك فشقتٍ،     گشا ي حبؿيٍ سف  ي آمذ ثب رًاوبن حبؿيٍ

َتبي تفشي تي ي گزساوتذن ايقتبو فشاات  ثتذين وِتبسو ي دس مكأوُتبي          تشري  فٔبليت  

َتبي تلًيضيتًوي، فتشاس، وذاؿتته تفشي تبو ػتبلم ي        وبمتٔبس ، گذايي ي يلگشدي، اـًو 

ٍ سيضي ثشاي گزساوذن ا ثشوبمٍ َتبي ثؼتيبس ف يتش ي مملتً اص      يقبو فشاا  ي صوذگي دس م لت
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مـكالتي مبوىذ آلًدگي، اشيذ ي فشيؽ مًاد مخذس، ملش  مًاد مختذس ي الكتل، رتش  ي    

رىبي ، اص رملٍ ًٓامل اٌشي َؼتىذ هٍ احتمبل استكبة رشايم مختلر سا دس هًدهتبن  

ه اػت  مبَيتتبً   دَىذا اص الًكيبو ؿخلي مختلفتي هتٍ ممكت    ي وًرًاوبن افضايؾ مي

تًان ثٍ ايه مًاسد اؿبسٌ هشد> رىؼي  متزهش،   پزيشي فشد سا دچبس ااتالل هىىذ، مي ربمٍٔ

گشايتي، ميتضان ثتبالي صيد سوزتي ي      ػه، يصن هم َىگب  تًلذ، هشيت ًَؿي پبييه، ثشين

تىذاًيي ي ػىذس  ااتالل همجًد تًرٍ ي ثيؾ فٔبلي، ميل ثٍ سيؼك هتشدن، افؼتشدگي   

هـي، هىتشل هٔير اًد، ميضان ثبالي ؿتبة صدگي، اتًد صوتي ي ايتشٌ    ي ؿشيّ ثٍ اًد

 (ا119، 15:1)اهجشي، 

تًاوتذ ثتيه    ثبيذ ايه مؼألٍ سا رهش هشد هٍ َيچگًوٍ ساثٌٍ ٓل  ي مٔلًلي رجشي ومتي 

ؿًد، دس ميبن اًفبلي هتٍ   ًٓامل اٌش ي سفتبسَبي مزشمبوٍ يرًد داؿتٍ ثبؿذ ي ديذٌ مي

َب َشگض تمبيالو مزشمبوٍ پيذا وخًاَىذ هتشد ي َمچىتيه    دس مٔشم اٌش َؼتىذ، ثٔوي

هىتذا آوچتٍ    دس مٔشم ًٓامل اٌش قشاس وگشفته، سفتبسَبي مزشمبوٍ آيىذٌ سا مىتفي ومتي 

ثبؿتذ ي ثتذيُي    دَذ، تٔبمل ي ت ًي  مت بثل ًٓامل متٔذد اٌتش متي   ت  ي بو وـبن مي

تبسَتبي مىفتي دس آيىتذٌ    اػ  هٍ َي  هذا  اص ايه ًٓامل ثٍ اًدي اًد وـبوگش ثشيص سف

ثبؿىذ، ثلكٍ ايه ًٓامل متٔتذد دس هىتبس َمتذيگش اٌتش ثتشيص رتشايم سا        يك وًرًان ومي

 (4:1، 15:1يً،  دَىذا )هبسي افضايؾ مي

َتب   هىىذ تب ثب ااتالل پزيشي ًفل ثٍ يي همك مي ًٓامل حمبيتي، ثب هبػته اص آػيت

ممكته اػت ، ثتب آوُتب سيثتشي       َبي گًوبگًن صوذگي َبي مختلر هٍ دس م يي ي دگشگًوي

ؿًد، اًد سا ثٍ ًًس ػبصوذٌ مىٌجق ومبيذا ثٍ ٓجبسو ديگش ًٓامل مضثًس، قذسو ػتبصگبسي  

ي م بيم  اي ئىي قبثلي  ي ُشفي  اي سا دس داؿته صوذگي مًفق ي پيـتشف  دس صوتذگي،   

س ٓليشام اهٌشاة يب وبماليمتي هٍ مٔمًالً اٌش ؿذيذ يك ػشاوزب  ي وتيزتٍ مىفتي سا د  

پزيش هتشدن فتشد اص    دَىذ ي ايه ًٓامل حمبيتي ويض دس مكأوُبي ربمٍٔ ثشداسد، افضايؾ مي

 ؿًوذا رملٍ ابوًادٌ ي مذسػٍ متزلي مي

ايزبد م يٌي آسا  ي ػبلم دس ابوًادٌ ي تفبَم پذس ي متبدس مًرتت آػتبيؾ اتبًش ي     

يالتذيه ي  گشددا يرتًد ساثٌتٍ كتميمبوٍ ميتبن      اًميىبن هًدك ي وًرًان دس ابوًادٌ مي

هىذ هٍ آوُتب   م يي ابوٍ سا ثٍ پىبَگبَي ٓبًفي ي امه ثشاي فشصوذان تجذيل مي فشصوذان، 
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َتبي ديگتش وشيوتذا     تًاوىذ دس آن آسا  ثگيشوذ، احؼبع امىي  هىىذ ي ثٍ دوجبل پىبَگبٌ مي

پىبٌ ثشدن ثٍ ديػتبن وبثبة ثيـتش وبؿي اص ف ذان سياثي كميمبوٍ ميبن يالذيه ي فشصوتذان  

 (471، 1594ا )ؿبمجيبتي، اػ 

دس مذسػٍ َم هًدهبن ي وًرًاوبن اص آمًصگبسان ي دثيشان اًد تًقْ داسوتذ هتٍ ساثٌتٍ    

َتبي آوتبن تًرتٍ ي     اي ثب آوُب داؿتٍ ثبؿىذ ي َمچىيه ثٍ اػتتٔذادَب ي تًاوتبيي   كميمبوٍ

ٓىبي  ثيـتشي مجزيل گشددا تًرٍ ثٍ ؿخلي ، ٓذ  تجٔين ثيه ؿبگشدان، َمكتبسي ي  

آمًصان، اػتفبدٌ اص دسيع ٓملي ي يػبيل همك آمًصؿي وِيتش اػتاليذ،    ثب داوؾ مـًسو

آمًصان اص رملٍ ًٓاملي  فيلم ي متكلم يحذٌ وجًدن مٔلم ي ايزبد اوگيضٌ ت ليلي دس داوؾ

تًاوىذ احتمبل استكبة رش  تًػي هًدهبن ي وًرًاوتبن   دس م يي ت ليلي َؼتىذ هٍ مي

يل ثٍ ايه َذ ، مشثيبن آمًصؽ ي پشيسؽ هتٍ دس ٓتبدو   سا هبَؾ دَىذا ثىبثشايه، ثشاي و

دادن هًدهبن ثٍ صوذگي ٓبدي ارتمبٓي يُبير اٌيشي سا ثش ُٓذٌ داسوذ، ثبيؼتي اص ثيه 

مىذ ثتٍ هًدهتبن ثتًدٌ ي  آؿتىبيي      افشادي هٍ داساي تٔبدل سياوي ي حؼه ؿُشو ي ٓالقٍ

ص ثتيه دايًلجتيه اوتختبة    ؿىبػي هًدك داسوذ، ثتب آصمتًن ا   هبمل ثٍ ٓلً  تشثيتي ي سيان

   ٍ َتبي آمًصؿتي ثذاوىتذ، ثلكتٍ      ؿًوذا مشثيبن وجبيذ اًد سا ف ي مًُر ثتٍ ارتشاي ثشوبمت

سػيذگي ثٍ يهْ سياوي ي ٓبًفي هًدهبن ي وًرًاوتبن ثتب ايزتبد سياثتي اوؼتبوي، سٓبيت        

اكًل ااالقي ي مجبوي مزَجي، آمًصؽ تٔبين ي َمكبسي ي ػبصؽ ثتب ديگتشان اص يُتبير    

َبي دسػي َم ثبيذ ثب تًرتٍ ثتٍ اػتتٔذاد ي     ؿًدا ثشوبمٍ ي آوبن م ؼًة ميحتمي ي اكل

 (;55، ;159آمًصان تٔييه ؿًدا )داوؾ،  ًَؽ داوؾ

آمتًصان دس صميىتٍ اٌشَتبي اػتتٔمبل متًاد مختذس ي        ثىبثشايه افضايؾ آگبَي داوؾ

ثٍ آوبن  ؿىباتي ي اًد اوگبسٌ وًرًاوبن ثب اسايٍ مىبثٔي َبي سيان ثضَكبسي، است بي ُشفي 

ثشاي م بيم  دس ثشاثش سفتبس هذ ارتمبٓي، آمًصؽ فىًن م بيم  دس ثشاثش فـبس َمؼبالن، 

آمتًصان وبػتبصگبس ي    َبي آمًصؿي ااتلبكي ثٍ مىًِس ت ًي  مًف ي  داوتؾ  ايزبد ثشوبمٍ

آمتًصان ي ايزتبد    تش ثيه مٔلمبن ي داوتؾ  رلًگيشي اص ؿكؼ  ت ليلي آوبن، سياثي فشدي

ن ابوٍ ت مذسػٍ هٍ ثٍ ٓىًان ساثٌيه ثيه ابوًادٌ ي مذسػٍ ي دس رُت  توتميه    مـبيسا

هىىتذ، اص رملتٍ ساَكبسَتبي مًرتًد دس      َمكبسي ثيه يالذيه ي ايليبء مذسػتٍ ٓمتل متي   

 ثبؿذا مذسػٍ ثٍ مىًِس پيـگيشي اص ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن مي
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آيذا تفشي  هتٍ يكتي اص    ايزبد تفشي بو ػبلم َم دس صمشٌ ًٓامل حمبيتي ثٍ ؿمبس مي

حًائذ هشيسي ثـتشي اػت ، ػتجت سفتْ اؼتتگي، تؼتكيه آلتبة ي آسامتؾ سياوتي          

َتبي ارتمتبٓي، َىتشي، ػيبػتي،      گشددا ثب ثشسػي ٓلمي حبث  ؿذٌ اػ  هٍ فٔبليت   مي

مزَجي ي يسصؿي يكي اص ًٓامل مُم اوٌجب  ثب م يي ارتمبٓي اػ  ي افشادي هٍ ايقتبو  

 ؿًوذا   گزساوىذ، ثٍ استكبة رشايم مختلر هـبوذٌ مي يفشاا  اًد سا ثٍ ثٌبل  م

َبيي دس صميىٍ پيـتگيشي   پغ اص آؿىبيي هًتبَي ثب ًٓامل اٌش ي حمبيتي، ثٍ ثشوبمٍ

صيدسع اًاَيم پشداا  هٍ دس ثشاي اص هـًسَب ارشا ؿذٌ ي ثٔوي اص آوُتب داساي وتتبيذ   

 ٌ اػ امفيذي دس الًف پيـگيشي اص ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن ثًد

 

 هاي پيشگيزي سودرس:   بزنامه

َبي ثخؾ الًكتي ثتب تتالؽ ػتبصمأوُبي      امشيصٌ دس ثؼيبسي اص ممبلك دويب هًؿؾ

ديلتي دس مًسد پيـگيشي اص رشايم هًدهبن ي وًرًاوبن ي ػشيػبمبن دادن ثتٍ يهتْ آوُتب    

 َمگب  ؿذٌ ي اص ايه ساٌ وتبيذ مفيذ ي مخجتي ثٍ دػ  آمذٌ اػ ا ثبيذ گفت  هتٍ ًٓامتل   

صيبدي َؼتىذ هٍ َش يك ثٍ وًثٍ اتًد دس ايزتبد يتب پيـتگيشي اص ثضَكتبسي هًدهتبن ي       

َتبي   هىىذا آت بد ٓمًمي ثش ايه اػ  هٍ گؼتشؽ ثشوبمٍ وًرًاوبن و ؾ مؤحشي ثبصي مي

َتبي ييتظٌ ثتشاي صوتبن      ارتمبٓي وِيش گًاَي پضؿكي پيؾ اص اصدياد، تأػيغ دسمبوگتبٌ 

َبي اتبوًادگي، ثتبال ثتشدن     وًصادان، ثشقشاسي همك َضيىٍ َبي ييظٌ ثبسداس، ايزبد دسمبوگبٌ

تتشيه ساٌ ثتشاي پيـتگيشي اص     ػٌ  آمتًصؽ ي پتشيسؽ ي چىتذيه ٓبمتل ديگتش مىبػتت      

 ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن اػ ا 

دَذ هٍ تالؽ پيگيش متخللتبن، آمًصگتبسان، متذدهبسان ارتمتبٓي،      ؿًاَذ وـبن مي

ٌ    يانؿىبػبن ي س ؿىبػبن، ربمٍٔ قوبو، سيان َتب ي يػتبيلي    پضؿكبوي هتٍ دس پتي يتبفته سا

ثشاي پيـگيشي ي هىتشل سفتبس اًدػشاوٍ هًدهبن ي وًرًاوبن َؼتىذ، ثٍ تىُبيي ي ثتذين  

تًاوذ مـكل ثضَكبسي سا حل هىذ يب آن سا ت ت  هىتتشل    مـبسه  دػتٍ رمٔي آوُب ومي

ويتض ثبيتذ دس حتل    دسآيسدا دس ايه امش مُم َمٍ ثبيذ ؿشه  هىىذ ي حتي اًد وًرًاوتبن  

 ؿًد، ؿشه  دادٌ ؿًوذا مـكلي هٍ اػبػبً ثٍ اًد آوُب مشثًى مي



134   1386 بُار ، شمارِ ديم،ديمسال  /پيشگيری از جرمفصلنامه مطالعات 

اص آوزبيي هٍ مشاحل مختلر سؿذ هًدهبن دس مكأوُتبي مختلتر اتبوًادٌ، مذسػتٍ ي     

ٍ     گيشد، ثشوبمٍ ارتمبّ كًسو مي َتبي اتبوًادٌ متذاس،     َتبي پيـتگيشي صيدسع ثتٍ ثشوبمت

 ؿًدا مذسػٍ مذاس ي ارتمبّ مذاس ت ؼيم مي

 هاي خانواده مدار: الف ـ بزنامه

ٍ      ثشوبمٍ َتبي ديتذاسَبي اتبوگي صيد َىگتب  ي      َبي اتبوًادٌ متذاس مـتتمل ثتش ثشوبمت

ؿًدا ديذاسَبي ابوگي  دثؼتبوي، آمًصؽ پذس ي مبدس ي حفَ ابوًادٌ مي َبي پيؾ آمًصؽ

مؼتلض  يرًد افتشاد آمتًصؽ ديتذٌ ي متُٔتذ مٔمتًاًل پشػتتبسان، مشاقجتبن ثُذاؿت  يتب          

بسان ارتمبٓي َؼتىذ هٍ ثتٍ همتك ي گتبَي ثتٍ آمتًصؽ پتذس ي مبدسَتب مجتبدسو         مذده

 يسصوذا مي

دس ويًيًسك، ثب ت  ي ي دسيبفتىذ هٍ ثبصديذ پشػتتبسان دس ديسان ثتبسداسي ي يكتي، دي    

سؿتذ ي اَميت      ،1ػبل ايل صوذگي هًدك ي آمًصؽ مبدس دس الًف مشاقج  اص هتًدك 

ـتيذن ي وًؿتيذن مـتشيثبو دس ديسان ثتبسداسي،     تغزيٍ هبمل اي ي رلًگيشي اص ػتيگبس ه 

ؿًد هٍ دس ميبن وًرًاوبوي هٍ ايته ثشوبمتٍ دس متًسد آوُتب ارتشا ؿتذٌ ، ميتضان         ثبٓج مي

 (78,1986ي ديگشان  L.oldsدػتگيشي ي فشاس ي وًؿيذن الكل همتشي ديذٌ ؿًدا )

ٍ  َبي آمًصؽ پذس ي مبدس َم مي ديسٌ تتش   ػتبصوذٌ اي  تًاوذ ثٍ آوُب همك هىذ تب ثٍ گًوت

َتبيي هتٍ    تشي اػتفبدٌ هتشدٌ ي اص يهتٔي    اووجبًي ماليم  ياهىؾ وـبن دَىذ ي اص ؿيًٌ

َبي مجتىتي ثتش حفتَ اتبوًادٌ ي      هىذ، پشَيض هىىذا ثشوبمٍ توبد ي هـمكؾ سا تـذيذ مي

َبيي اػ  هٍ دس آوُتب   َبي فـشدٌ دس الًف ابوًادٌ حمبي  اص آن، دس ثشگيشوذٌ مذاالٍ

س ت فشصوذ ت   فـبس ؿذيذ ثًدٌ يتب دس حتبل اص َتم گؼتيختگي اػت  ي       سياثي پذس ت مبد 

، 15:5هًدك ويض دس مٔشم اٌش قشاس گشفته ت   مشاقج  ديگشي قشاس داسدا )گشاَتب ،  

 (;6ي  :6

 هاي مدرسه مدار: ب ـ بزنامه

َبي مجتىي ثش مذسػٍ ويض هٍ متمشهض ثش حمبيت  اص سؿتذ ؿتىباتي هًدهتبن ي      ثشوبمٍ

َبيي دس الًف حل مـكالتـتبن ي هىتتشل اتًد ي اداسٌ     بٓي ي مُبسوَبي ارتم مُبسو

َبيي ثشاي يالذيه ثٍ مىًِس آمًصؽ آوُتب دس صميىتٍ    فـبسَبي ياسد ثش آوبن ي ايزبد هالع
                                                           

1-the Parental/Early Infancy Project (PEIP) 
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ثبؿتذ ي ثتٍ مىِتًس ثُجتًد م تيي       پبداؽ دادن ي تـًيق سفتبسَبي مٌلًة هًدهبن، مي

ضايؾ آتمبد ثتٍ وفتغ ي افتضايؾ    مذسػٍ، افضايؾ تزشثيبو مخج  هًدهبن دس مذسػٍ، اف

تًاوىتذ وتتبيذ مفيتذي اص رملتٍ تُٔتذ       گيشد، مي مي َبي مذسػٍ كًسو ؿشه  دس فٔبلي 

هًدهبن ثٍ مذسػٍ ي پيـشف  ت ليلي سا هٍ  دس آيىذٌ هًدهبن متؤحش اػت ، ثتٍ دوجتبل     

َبي آمًصؿي ي تفشي ي ابسد اص م يي مذسػتٍ َتم اص    داؿتٍ ثبؿذا اص ًش  ديگش ثشوبمٍ

رُ  هٍ ثيـتش رشائم اـتًو  ثتبس وًرًاوتبن دس ػتبٓبو اتبسد اص مذسػتٍ اتفتب         ايه 

ٍ  مي اي ثتٍ مىِتًس ؿتشه  وًرًاوتبن      افتذ، داساي اَمي  ابكي َؼتىذا دس هبوبدا ثشوبمت

َبي يسصؿي، مًػي ي، پيـتبَىگي   َبي ثب ػٌ  دسآمذ پبييه دس فٔبلي  متٔلق ثٍ ابوًادٌ

َبي وًرًاوتبن   ػبل ارشا گشديذ هٍ ثُجًد مُبسو 5َبي ارتمبٓي ثٍ مذو  ي ديگش فٔبلي 

ؿشه  هىىذٌ دس ايه ثشوبمتٍ دس صوتذگي ارتمتبٓي، ميتضان دػتتگيشي همتتش ي استكتبة        

 (Senna,Welsh,Siegel,348,2006سفتبسَبي مزشمبوٍ همتشي سا ثٍ َمشاٌ داؿ ا)

لتيغ دس  ي پ 1اي ثب َمكبسي اداسٌ آمًصؽ ي اسائٍ اذمبو ثٍ هًدهبن دس اػتشاليب ثشوبمٍ

آمًصان دثؼتبوي ارشا گشديذ هٍ  َبي پيـگيشاوٍ ثٍ داوؾ مذاسع اثتذايي ثٍ مىًِس آمًصؽ

مُمتشيه اَذا  آن سا آگبَي هًدهبن اص وتبيذ سفتبسَبي هذ ارتمبٓي ي داؿتته استجتبى   

داد ي ًجتق   َبي مزشمبوٍ تـكيل مي ػبصوذٌ ثب پليغ ي ارتىبة اص دسگيش ؿذن دس فٔبلي 

كتًسو   5)هٍ ثٍ دساًاػ  ياحذ پيـتگيشي اص رتش    4آمبس رىبيي ي ت  يقاسصيبثي اداسٌ 

 ا 6گشف ، ايه ثشوبمٍ وتبيذ مخجتي سا دس صميىٍ پيـگيشي دس ثشداؿتٍ اػ 

 ٍ َبي ارتمبّ مذاس هٍ دس ايبالو مت ذٌ آمشيكتب ثتٍ    َبي ارتمبّ مذاس> ثشوبمٍ د ت ثشوبم

هتٍ ثتب َتذ  تغييتشاو      51;1دس دَتٍ   8هتي  متٔلق ثتٍ ؿتبييمك   7ًشح مكتت ؿيكبگً

َبي مًرتًد دس   آل ارتمبٓي ي ايزبد فشك  ثشاثش ثشاي َمٍ افشاد دس رُ  سػيذن ثٍ ايذٌ

َتب ويتض ثتٍ مىِتًس هتبَؾ ًٓامتل اٌتش ي         گشددا ايه ثشوبمٍ ربمٍٔ مٌشح گشديذٌ، ثشمي

ًلجىتذا   َبي ارتمبٓي ي وُبدَتبي ديلتتي سا متي    گؼتشؽ ًٓامل حمبيتي، َمكبسي گشيٌ
                                                           

1- Department of Education and Children’s Services 

1- the Office of Crime Statistics and Research 

2- Crime Prevention Unit (CPU) 
3- www.cpu.sa.gov.au/download/edu/exec-sch.pdf 
4- Chicago Area Project 
5- Shaw and McKay 
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َبي ثشاثش ؿتغلي دس ارتمتبّ ي َمكتبسي وُبدَتبي مختلتر دس ايته متًسد،         ايزبد فشك 

َبي سيصاوٍ مجتىتي ثتش ارتمتبّ ي تأػتيغ وُبدَتبي مشاقجتتي ي ايزتبد اتذمبو          مشاقج 

(                               Senna,Welsh,Siegel,351,352,2006ثبؿىذا) َب مي حمبيتي اص رملٍ ايه ثشوبمٍ

مي تًان دس صميىٍ پيـگيشي اص ثضَكبسي هًدهتبن يوًرًاوتبن دس    اصرملٍ ثشوبمٍ َبيي هٍ

ايشان ثٍ آن اؿبسٌ ومًد،ثشوبمٍ اىي ػبصي ايقبو فشاات  ايته قـتش اص افتشاد ربمٔتٍ متي       

ثبؿذاثي تًرُي ثٍ ايقبو فشاا  وًرًاوبن،مٔوالو ارتمبٓي ثؼتيبسي سا ثتٍ َمتشاٌ داسد    

سي هًدهتبن ي وًرًاوتبن دس فلتل    هٍ يكي اص آوُب مؼبلٍ ثؼتشػبصي صميىتٍ َتبي ثضَكتب   

تبثؼتبن اػ ،چىبوكٍ هبوًوُبي اكالح ي تشثي  دس ايه فلتل ثتب ثضَكتبساوي مًارتٍ متي      

ؿًوذ هٍ ثشاي ايليه ثبس ي ثًاػٌٍ ثيكبسي ي يب تفشي  وبدسػ  ،دػت  ثتٍ ثتضٌ صدٌ اوذاثتٍ     

اات   َميه دليل ػبصمبن ملي رًاوبن، آتجبسي سا ثب تًرٍ ييظٌ ثتٍ ػيبػتتُبي ايقتبو فش   

وًرًاوبن ثب سييكشدوـتبى افضايي،ت ًيت  ًَيت  ديىتي ي ملي،مُتبسو افضايتي ياػتتفبدٌ        

حذاهخشي اص امكبوبو مًرًد،دس وِش گشفتٍ يثشوبمٍ َبيي سا ثب م ًسَبي ايزبد مًد فشاگيش 

يسصؽ دس ػشاػش هـًس،ًشح اوغ رًاوبن ثب هتبة ؿبمل المپيتبد هتتبثخًاوي ي هتبثخبوتٍ    

ؿگشي،صيبستي ي تفشي ي ،گؼتشؽ آمًصؿتُبي فىتي ي حشفتٍ اي    َبي ػيبس،اسديَبي گشد

پيؾ ثيىي ومًدٌ اػ  ي مؼلمب يرًد چىيه ثشوبمٍ َبيي،وًرًاوبن سا دس فٔبليتُبي ػتبلم  

                                                                        1 مـغًل اًاَذ ومًد ي مبوْ اص پشدااته ثٍ افكتبس ي سفتتبس َتبي مزشمبوتٍ اًاَتذ ؿتذا      

آمًصؽ مُبستُبي صوذگي ثٍ يالتذيه ي هًدهتبن يوًرًاوتبن َتم دس صميىتٍ پيـتگيشي اص       

ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن و ؾ ٓمذٌ اي سا ايفب مي ومبيذاامشيصٌ ثؼتيبسي اص افتشاد دس   

ب سييبسييي ثب مؼبيل صوذگي،فبقذ تًاوبييُبي الص  َؼتىذ ي َميه امش آوبن سا دس مًارٍُ ثت 

مؼبيل ي مـكالو صوذگي سيصمشٌ آػيت پزيشتش ومًدٌ اػ ،دس وتيزٍ آمًصؽ مُبستُتبي  

صوذگي دس سفْ ايه مـكالو اص اَميتي اػبػي ثشاًسداس اػ  ي ديتذٌ متي ؿتًد هتٍ دس     

ثشاي مذاسع اثتذايي، ايه آمًصؿُب ارشا مي ؿتًد ي افتضايؾ آگتبَي داوتؾ آمتًصان دس      

گيشي ي حل مؼبلٍ ي چگًوگي ثشاتًسد آوُتب ثتب     مُبستُب ي اًد آگبَي ي َمذلي،تلميم

يالذيه اًد،اص وتبيذ مخج  چىتيه آمًصؿتُبيي متي ثبؿتذ ي َمچىتيه وتتبيذ ت  ي تبو        

مختلر وـبن مي دَذ هٍ ٓذ  آگبَي يالذيه اص ؿيًٌ َبي ثشاًسد ك ي  ثب فشصوذان دس 
                                                           

1- www.qudsdaily.com/archive/1385/html/4/1385_04_04/pages50.html 
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ي ثتيه صن  ثؼيبسي اص مًاسد ٓل  لغضؽ،او شا  ي وبَىزبسي دس آوبن مي ثبؿذي ويتض سياثت  

يمشد دس حفَ ػالم  ي ثُذاؿ  سيان آوُب ي تبميه امىي  ي آسامتؾ دس اتبوًادٌ ثؼتيبس    

اَمي  داسد  يدس وتيزٍ ثشگضاسي ديسٌ َبي آمًصؿتي ثتشاي اتبوًادٌ َتب امتشي ارتىتبة       

و تؾ آمتًصؽ مُبستُتبي     "وبپزيش اػ ادس ايىخلًف مي تًان اص ثشوبمٍ اي ت   ٓىًان

ي دس وتيزٍ پيـتگيشي اص اوتًاّ ديگتش ثضَكتبسي)صيشا امتش      "بدصوذگي دس پيـگيشي اص آتي

آتيبد اًد يكي اص ًٓامل مُم دس ثشيص رشايم مختلر متي ثبؿتذ(وب  ثتشد هتٍ ًجتق آن      

ػبٓتي تىِتيم گشديتذٌ ي فىتًن آ مًصؿتي ثتٍ       4-6،ثشوبمٍ اي آمًصؿي دس َـ  رلؼٍ 

 بي و تتؾ،كتتًسو ػتتخىشاوي،ث ج ي گفتگً،پشػتتؾ يپبػتتب،اوزب  تمشيىتتبو ٓملي،ايفتت 

اسايٍ رضياو آمًصؿي ،مٔشفي هتتت ي وـتشيبو ثتًدٌ اػ امًهتًٓبو متًسد       الگًثشداسي،

ث ج دس گشيٌ وًرًاوبن ؿبمل چگًوگي اوتخبة َذ  ي و ًٌ تلميم گيشي،سيؿُبي حل 

مـتتكل،ساَكبسَبي هتتبَؾ اهتتٌشاة ي اػتشع،سيؿتتُبي رلتتت حمبيتت  اتتبوًادگي ي   

ي ديگشان،آؿىبيي ثتب ٓتًاسم متًاد ثتًد ي     ارتمبٓي،م بيم  دس ثشاثش فـبسَبي ايش مىٌ 

مًهًٓبو مًسد ث ج دس گشيٌ يالذيه ؿبمل چگًوگي استجتبى يالتذيه ثتب فشصوتذان،رلت     

آتمبد آوبن،ت ًي  آتمبد ثٍ وفغ،تلميم گيشي ي ساَُبي حتل مـتكالو دس استجتبى ثتب     

  ً اوتبن دس  وًرًاوبن ثًدي وتيزٍ ت  يق وـبوگش تبحيش مخج  ثش ميضان آگتبَي يالتذيه ي وًر

ثىبثشايه مالحٍِ مي ؿًد هٍ ثؼيبسي اص آػتيجُبي  1 صميىٍ پيـگيشي اص آتيبد ثًدٌ اػ ا

ارتمبٓي اص ٓذ  آگبَي افشاد وبؿي مي ؿًد يثب آمًصؿُبي دسػ  يمىبػت ،متي تتًان اص   

ثشيص ثؼيبسي اص ايه مٔوالو رلًگيشي ومًداايه مًاسد تىُب ومًوٍ َتبيي اص ثشوبمتٍ َتبي    

س هـًسَبي مختلر اص رملٍ ايشان دس الًف پيـگيشي صيدسع ،متي  پيؾ ثيىي ؿذٌ د

ثبؿذ هٍ ثب تًرٍ ثٍ وتبيذ آوُب مي تًان ثُش تبحيشاو مخجتي هٍ ثتٍ َمتشاٌ داؿتتٍ اوتذ،پي     

وًيغ الي ٍ قبوًن حمبيت  اص هًدهتبن ي    ثشدا ٓاليٌ ثش ايه ،دس ايشان  دس فلل ػً  پيؾ

اص هًدهتبن ي وًرًاوتبن دس مٔتشم اٌتش     وًرًاوبن، تـكيالو حمبيتي ثٍ مىًِس حمبي  

پضؿكبن  ثيىي ؿذٌ اػ  هٍ دس ايه ياحذَبي حمبيتي ثبيذ مذدهبسان ارتمبٓي، سيان پيؾ

ؿىبػبن ي مـبيسان ح ًقي حوًس داؿتٍ ثبؿىذ ي ثٍ مىًِس ويل ثٍ اَذا  دس وِتش   ي سيان

رملتٍ   گشفتٍ ؿذٌ ثشاي چىيه ياحذَبيي، َمكبسي وُبدَبي مختلر مًرًد دس ربمٍٔ اص
                                                           

1- http://www.nm.mui.ac.ir/journal/main.php? 
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قتتًٌ قوتتبييٍ، ويتتشيي اوتِتتبمي، ػتتبصمبن ثُضيؼتتتي، يصاسو آمتتًصؽ ي پتتشيسؽ، يصاسو  

ثُذاؿ ، دسمبن ي آمًصؽ پضؿكي ي يصاسو هبس ي امتًس ارتمتبٓي ي ااا هتشيسي ثتٍ وِتش      

تًان  گيشوذ، مي سػذا اص هًدهبن ي وًرًاوبوي هٍ ًجق ايه الي ٍ مًسد حمبي  قشاس مي مي

 هشد>  ثٍ افشاد صيش اؿبسٌ

ػشپشػ ، وبؿي اص سياثتي وبمـتشيّ، داساي وتبتًاوي رَىتي يتب       هًدهبن ي وًرًاوبن ثي

رؼمي ي يب داساي ثيمبسي َتبي اتبف، دي رىؼتي، ايبثتبوي، آياسٌ داالتي ي اتبسري،       

تبثٔي ، فبقذ ؿىبػىبمٍ، قشثبوي رش  قبچتب  اوؼتبن ي دچتبس ااتتالل ًَيت        پىبَىذٌ، ثي

 رىؼي ي ااا 

آيسي، وگُذاسي، تشثيت  ي   بو ي ياحذَبي حمبيتي رمَْذ  اص تأػيغ چىيه مؤػؼ

آمًصؽ هًدهبن دس مٔشم اٌش اػ  هٍ اص وِش تشثيتي، اسؿتبدي ي پيگيتشي اص استكتبة    

رش  داساي اَذا  اوؼبوي َؼتىذ ي اگش ايه ياحذَب، يُبير اًد سا، آوگًوٍ هٍ ثبيذ، اوزب  

گًوتٍ هًدهتبن متؤحش     ايته  دَىذ، تب حذ ثؼيبس صيبدي دس پيـگيشي اص استكبة رش  تًػتي 

 اًاَذ ثًدا

َب دس صميىٍ پيـگيشي صيدسع، َمكبسي  ثىبثشايه، ثٍ مىًِس مًف ي  آميض ثًدن ثشوبمٍ

پتزيش ؿتذن هًدهتبن الص  اػت  ي      َبي ربمٍٔ ياحذَب ي وُبدَبي مختلر ي ثُجًد م يي

 ثبيذ تمب  مشاحل سؿذ هًدهبن سا دس ثش گيشدا
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 گيزي: نتيجه

يك اص امشام سا ثٍ ًًس هلي ي قبًْ اص ثتيب ي ثته سيـتٍ     ان َي تً ًًس هٍ ومي َمبن

هه ػباته قٌٔي ثضَكبسي اًفبل ي وًرًاوبن هبسي ثؼتيبس   ًًس َم سيـٍ هه هشد، َمبن

َبيي يرًد داسد هٍ ثب اػتتفبدٌ اص آوُتب    مـكل حتي ايشممكه اػ ، يليكه ًش  ي سيؽ

ت ليتل دادٌ ي اص گؼتتشؽ    تًان استكبة رش  سا اص ًش  هًدهبن ثتٍ و تً م ؼًػتي    مي

 دامىٍ آن رلًگيشي هشدا

 ٍ َتبي پيـتگيشي ارتمتبٓي دس صميىتٍ      پيـگيشي سؿذ مذاس يب صيدسع، يكي اص ؿتبا

ثضَكبسي اًفبل ي وًرًاوبن اػ  هٍ َذ  اص آن مذاالتٍ دس ػتىيه مختلتر سؿتذ يتك      

ثبؿتذ ي مًهتًّ آن، ٓجتبسو اص     ًفل ثٍ مىًِس پيـگيشي اص استكبة رتش  دس آيىتذٌ متي   

َبيي اػ  هٍ َذ  آوُب دس دساص مذو، اقذامبو ٓم تي دسثتبسٌ هًدهتبن ي م تيي      ثشوبمٍ

اًشا  ايػ  ي ػٔي داسد هٍ ثب ثُجًد ؿشايي ي ايهبّ ي احًالي هتٍ هتًدك دس آن قتشاس    

دَذ، ثكبَتذ    گيشد، اص ًٓامل اٌشي هٍ احتمبل استكبة رش  سا دس مًسد اي افضايؾ مي مي

 احتمبل سا هبَؾ اًاَذ داد، ثٍ يرًد آيسداي ًٓامل حمبيتي سا هٍ ايه 

     ٍ پتزيش ؿتذن فتشد     ًٓامل اٌش ي ًٓامل حمتبيتي، َتش دي اص مكأوُتبي اكتلي ربمٔت

َبي َمؼبالن، م يي م لي( يب اص الًكيبو ؿخلتي اي وبؿتي    )ابوًادٌ، مذسػٍ، گشيٌ

ؿًوذ ثىبثشايه، ثٍ مىًِس رلًگيشي اص متضمه ي پبيتذاس ؿتذن سفتبسَتبي مزشمبوتٍ دس       مي

ثوتبٓ ، داساي   ػشپشػت ، ثتي   آيىذٌ هًدهتبن دس مٔتشم اٌتش )اص رملتٍ هًدهتبن ثتي      

َتبيي سا   ااتالالو ؿخليتي، ايبثبوي ي ايشٌ( ثبيذ مشاحل مختلر سؿذ هًدك ي م تيي 

َب، م تشساو   گيشد، مذوِش قشاس داد ي ثٍ مىًِس ثُجًد ايه م يي هٍ هًدك دس آوُب قشاس مي

َؾ ًٓامل اٌشي هٍ احتمبل استكبة رش  سا افتضايؾ  َبيي سا هٍ دس رُ  هب ي يب ثشوبمٍ

گؼتيختگي اتبوًادٌ، هتٔر دس     اًاَذ داد، ًشاحي ومًدا ًٓامتل اٌتشي مبوىتذ اص َتم    

َبيي مملتً اص اشيتذ ي فتشيؽ     ت ليل، ثيكبسي، ف ش، تىجيٍ ثذوي ؿذيذ، صوذگي دس م لٍ

ثتٍ ثٔتذ اص تًلتذ     َب، ٓاليٌ ثش اقتذامبو مشثتًى   مًاد مخذس ي ملش  آن ي ايشٌا ايه ثشوبمٍ

َبيي ثشاي يالتذيه ثتٍ    ًفل، ثبيذ مشحلٍ قجل اص تًلذ اي سا َم دسثشگيشد ي ثب ايزبد آمًصؽ

مىًِس داؿته هًدهي ػبلم ي قًي، اص تًلذ هًدهبوي ثب ااتالالو مختلر رلًگيشي ومًد، 

ًًس هٍ رهش ؿذ ثشاتي اص ًٓامتل اٌتش اص الًكتيبو ؿخلتي افتشاد وبؿتي         صيشا َمبن
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ثبؿذا ثىبثشايه،  َبي الص  قجل اص تًلذ مي ثؼيبسي اص آوُب ثٍ دليل ٓذ  مشاقج  ؿًوذ هٍ مي

اي الص  اػت  هتٍ    ثٍ مىًِس پيـگيشي اص ثضَكبسي هًدهبن ي وًرًاوبن اقذامبو گؼتتشدٌ 

ًلجتذ ي يالتذيه،    َمكبسي وُبدَبي ارتمبٓي ي ديلتي مختلر مًرتًد دس ربمٔتٍ سا متي   

ي مؼئًليه ديلتي دس رُ  سػتيذن ثتٍ ايته َتذ ،      ايليبء مذسػٍ، ي ثؼيبسي اص م بمبو

اي سا داسا َؼتىذ هٍ اگش َمكبسي الص  سا ثب َم داؿتٍ ثبؿتىذ، ثتٍ ًتًس قٌتْ      و ؾ ٓمذٌ

وتبيذ مفيذ ي مخجتي دس صميىٍ پيـگيشي اص استكبة رش  تًػتي هًدهتبن ي وًرًاوتبن ثتٍ     

شي اص ثضَكتبسي  دػ  اًاَذ آمذاثب مٌبلٍٔ ي ثشسػي ثشوبمٍ َبيي هٍ دس الًف پيـتگي 

هًدهبن ي وًرًاوبن دس آيىذٌ دس ثؼيبسي اص هـتًسَب )اصرملتٍ هـتًسَبيي هتٍ دس م بلتٍ      

ثذاوُب اؿبسٌ ؿذٌ اػ ( ايه وتيزٍ حبكل مي ؿًد هٍ ارشاي چىيه ثشوبمٍ َبيي تًاوؼتٍ 

تبحيش ثؼضايي دس امش پيـگيشي اص ثضَكبسي ايه قـتش اص افتشاد ربمٔتٍ داؿتتٍ ثبؿتذا  ثتٍ       

 يشي اص ثضَكبسي  مىًِس پيـگ

سيد،  الر ت ثبيذ ػٔي هىيم، هليٍ الًكيبو م يٌتي ي ارتمتبٓي سا هتٍ گمتبن متي      

 ٓبمل ثضَكبسي ثبؿىذ، مًسد تًرٍ قشاس دادٌ ي آن سا اكالح هىيما

ة ت ثكًؿيم ثشاي وًرًاوبن اقذامبتي سا هٍ رىجٍ پيـگيشي داسد، اوزب  دَيم اص قجيل  

ثشاًسد ثب آوبن سا ثٍ يالذيه آمًصؽ دَيم، ثب مـبيسٌ ايه هٍ سفتبس ًجئي وًرًان ي و ًٌ 

مـكالو وًرًاوبن سا ثشًش  ػبصيم ي يرذان ارتمبٓي سا ثٍ مىِتًس ثشاتًسد كت ي  ثتب     

َب ثٍ آوبن ي اامبم ي گزؿ  اص ثشاي اص سفتبسَبي آوبن ثيذاس  رًاوبن ي ػپشدن مؼئًلي 

 ػبصيما

ي  ثشاي ثشاًسد ثب آوُب اص تًػٍٔ ي د ت ثب ؿىبا  ثٍ مًقْ مـكالو ي اسايٍ ثشوبمٍ ك  

 گيش ؿذن ي ػشاي  آن ثٍ ديگشان رلًگيشي هىيما َمٍ
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